
Hlavná téma: ZÁKLADNÉ BUNKOVÉ ŠTRUKTÚRY 

Pod-téma 1: Prečo nezabudnúť na psa/dieťa? 

Stáva sa, že majitelia zabudnú svojho psa v aute, dokonca rodičia svoje malé dieťa. Čo sa deje so živým 

organizmom v rozhorúčenom aute? Prečo nevydržíme vysokú teplotu? 

Pozorovanie: Vysoká teplota poškodzuje bunkové membrány. Pri riešení danej problematiky 

použijeme experiment s varením cvikly, aby sme pozorovali, ako vysoká teplota pôsobí na bunky a jej 

štruktúry a pri akej teplote dochádza k poškodeniu bunkovej membrány.  

Výskumné otázky: 

1. Prečo nezabudnúť na psa/dieťa v aute v horúcich letných dňoch?  

2. Čo sa deje so živým organizmom v rozhorúčenom aute? 

3. Prečo nevydržíme vysokú teplotu? 

4. Aké bunkové štruktúry poškodzuje vysoká teplota? 

Výskum: 

 Čo sa deje v tele pri prehriatí: zvýšené potenie, zrýchlené dýchanie, rýchlejšia činnosť srdca, 

organizmus sa prehrieva, stúpa telesná teplota, srdce sa snaží držať krv v životne dôležitých 

orgánoch, zhoršuje sa prekrvenie končatín a iných orgánov, znižuje sa okysličovanie mozgu, nastáva 

celkový kolaps organizmu, zlyháva kardiovaskulárny systém a mozog, nastáva smrť. 

 Termoregulácia u detí ešte príliš nefunguje a tak sa detské telíčko začne rýchlo prehrievať. Môže to 

mať fatálne následky a najčastejšie končí smrťou. Hlavnú úlohu tu zohráva naša pamäť, psychika 

a myseľ, ktorá je často rozlietaná na všetky smery. V hlave si často držíme veľa vecí, úloh, povinností 

a preto sa ľahko stane nešťastie.  

 V rozhorúčenom aute počas horúcich letných dní nastáva prehrievanie organizmu, stúpa telesná 

teplota, čo vedie k zníženiu okysličenia mozgu a nastáva celkový kolaps organizmu, ktorý vedie 

k usmrteniu organizmu.  

 Detské telo sa prehrieva, snaží sa ochladiť rozšírením ciev, aby sa pri povrchu kože krv ochladila. 

Svoju činnosť zvýšia aj potné žľazy. Avšak stúpa dehydratácia organizmu a zároveň klesá produkcia 

potu. Telo sa prestáva chladiť a jeho telesná teplota rastie. Dieťa zrýchlene dýcha a pod chvíľami 

začne vracať. Striedavo ho atakujú záchvaty horúčky a zimnica. Dieťa upadá do bezvedomia. 

 Prehrievajú sa vnútorné orgány a dieťa dostáva z tepla kŕče. Pri nich sa do krvného obehu dostane 

proteín myoglobín, ktorý na seba viaže kyslík a syntetizuje ho vo svaloch. Za normálnych okolností 

ho obličky vedia vyfiltrovať a z tela sa vylúči močom, no obličky zlyhávajú a proteín sa hromadí v 

tele. Následne skolabuje pečeň, dochádza k opuchu mozgu a minerálnej rovnováhe. Všetky orgány 

postupne kolabujú. (Zdroj: https://www.babyweb.sk/auto-sa-v-letnych-horucavach-moze-zmenit-

na-smrtiacu-pascu) 

 Vysoká teplota v živých organizmoch poškodzuje bunkovú membránu, ktorá je základný stavebný a 

funkčný prvok všetkých buniek a súčasť veľkého počtu organel. 

Vonkajšia teplota (°C) 
Vnútorná teplota (°C) 

5 min. 10 min. 30 min. 

28 32 35 44 

32 36 39 48 

36 40 43 52 

Tab.1: Vnútorná teplota v aute pri rôznej vonkajšej teplote. 

Úloha 1:  Pozorovanie teplom poškodzovanú biologickú membránu  

https://www.babyweb.sk/auto-sa-v-letnych-horucavach-moze-zmenit-na-smrtiacu-pascu
https://www.babyweb.sk/auto-sa-v-letnych-horucavach-moze-zmenit-na-smrtiacu-pascu


Materiál:  Cvikla 

Pomôcky: Kadička, varič, teplomer, voda 

Postup: Cviklu nakrájanú na kocky (cca 1-2 cm) vložíme do kadičky s vodou. Odmeriame počiatočnú 

teplotu vody. Vhodne je vytvoríme tabuľku a graf, ktorý bude znázorňovať vplyv zvyšujúcej sa teploty 

na bunkovú membránu vizualizovaný zmenou sfarbenia vody s cviklou v kadičke. Postupne vodu 

začneme ohrievať a v rôznych intervaloch do vytvorenej tabuľky zaznamenávať teplotu a sfarbenie 

vody. 

Pozorovanie: Experiment sme realizovali podľa vopred určeného postupu. Pozorovali sme sfarbovanie 

vody pri postupnom zvyšovaní teploty.  

Teplota (°C) Sfarbenie 

<10 Svetloružová 

20 Slabo bordová 

30 Bordová 

40 Silno bordová 

50 Fialovo-bordová 

60 Fialová 

>70 Baklažánová 

Tab.2: Sfarbenie vody pri rôznej teplote. 

Obr.1: Pozorovanie teplom poškodenú biologickú membránu. 

 

Záver: Pozorovaním sme zistili, že voda začala nadobúdať sýte sfarbenie pri teplote 60°C. Taktiež sme 

zistili, že vysoké teploty poškodzujú cytoplazmatickú membránu buniek. Funkcia cytoplazmatickej 

membrány je regulácia príjmu a výdaju látok. Cytoplazmatická membrána je typická semipermeabilná 

– polopriepustná membránová štruktúra. 

Pod-téma 2: Zovšeobecnenie a kategorizovanie poznatkov o základných bunkových štruktúrach. 



Úloha 1: Roztriedenie základných bunkových štruktúr a oboznámenie sa s nimi 

Bunkové povrchy – bunková stena, cytoplazmatická membrána 

Membránové štruktúry – jadro, jadierko, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, 

plastidy, vakuoly, lyzozómy 

Fibrilárne štruktúry – ribozómy, cytoskelet, mitotický aparát, chromozómy, organely pohybu 

 

Úloha 2: Charakteristika jednej bunkovej štruktúry (podľa výberu) 

Cytoskelet je to základná bunková štruktúra, ktorá je zodpovedná za pohyb. Tvorí pohybovú aj opornú 

sústavu bunky. Základná cytoplazma je vyplnená zložkami cytoskeletu a poskytuje oporu pre bunkové 

organely. Cytoskelet sa skladá z troch zložiek: mikrotubulov, mikrofilamentov a intermediárnych 

filamentov. (Zdroj: https://biopedia.sk/bunka/cytoskelet)  

Úloha 3: Zovšeobecnenie hlavných funkcií bunkových štruktúr  

Diskusia: Bunka je ako mestečko, ktoré budeme nazývať BUNKOPOLIS. Každá štruktúra bunky má svoju 

špecifickú úlohu. Spoločne budeme polemizovať nad skutočnosťou postavenia jednotlivých bunkových 

štruktúr v našom Bunkopolise, nad ich funkciami a podobnosťami s jednotlivými inštitúciami 

a inžinierskymi sieťami. 

Bunkové štruktúry Hlavná funkcia V Bunkopolise 

Bunková stena Mechanická – tvar a spevnenie 
bunky 

Hradby 

Cytoplazmatická membrána Regulácia príjmu a výdaju látok Brána  

Cytoplazma  Centrum riadenie dôležitých 
procesov 

Námestie  

Jadro  Centrum riadenia a regulácie 
procesov 

Radnica  

Mitochondrie Dýchanie bunky, energetické 
centrum 

Veterné turbíny 

Endoplazmatické retikulum Sústava sploštených 
mechúrikov a kanálikov 

Kanalizácia, potrubie 

Golgiho aparát Sekrečná činnosť bunky Elektráreň 

Plastidy  Súhrn pigmentov Park/obchod farby, laky 

Vakuoly  Udržiavanie osmotickej 
rovnováhy bunky 

Čistička odpadových vôd 

Cytoskeletová sústava  Mechanická – tvar bunky, 
podporná – priestorové 
rozloženie organel v bunke 

Lešenie  

Chromozómy  Stála súčasť jadra, „úložňa“ GI Trezor v banke 

Bunkové inklúzie  Rezervné látky, sekréty, 
inklúzie 

Zásobárne, sklady/banka 

Tab.3:Súhrn hlavných funkcií bunkových štruktúr a úloha v „Bunkopolise“. 
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